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التمري�ض مهنة راقية واإن�سانية ويطول احلديث فيها الأنها ذات اأبعاد وجوانب تقوم على اأ�س�ض ومبادئ لكل ما هو جديد لعلم التمري�ض 

والعمل بالتمري�ض ينبع من اإح�سا�ض الفرد بهذه املهنة، وكيفية التاأقلم معها والعطاء والت�سحية الإ�سعاد االآخرين وتخفيف من اآالمهم 

ومنذ فرتة طويلة كان التمري�ض يقت�سر على الفتاة وخالل مزاولة الفتاة ملهنة التمري�ض تلقى معار�سة من االأهل واملجتمع وخ�سو�ساً 

املجتمع الكويتي الذي يتم�سك بالتقاليد باأنه ال يجوز للفتاة ال�سهر خارج البيت والعودة من العمل يف �ساعة متاأخرة من الليل ولكنه 

بعد معرفة املجتمع باأهمية التمري�ض من الناحية االإن�سانية والعلمية وحيث اأ�سبحت تدر�ض يف الكليات واجلامعات واملعاهد اخلا�سة 

بالتمري�ض فكان البد من االمتثال الكبري لهذه املهنة بعدما اأ�سبحت ال تقل اأهمية عن مهنة الطب.

وبعدما كانت مهنة التمري�ض تقت�سر على الفتاة اأ�سبح باإمكان الذكور العمل بهذه املهنة متحدين لكل ال�سعوبات التي تواجههم يف 

كل  يزيل  التمري�ض  ملهنة  وتقديرهم  امل�سئولني  بجهود  ولكن  بها  العاملني  ت�سادف  وم�ساكل قد  ولكل مهنة �سعاب  العملية،  حياتهم 

العقبات.

وحتى ت�سمو وترتقي هذه املهنة فالبد من البحث واالطالع على اآخر ما تو�سل اإليه العلم يف جمال التمري�ض واالهتمام باالأفراد 

العاملني يف جمال التمري�ض بتو�سيل املعلومة بكل الو�سائل احلديثة وم�ساركتهم بكل جمال يخت�ض بالتمري�ض من موؤمترات، ندوات، 

حما�سرات وبحث وعمل درا�سات على م�ستويات خمتلفة الأن الذين يعملون يف جمال التمري�ض من بيئات وم�ستويات خمتلفة فيجب 

اأن يكون تو�سيل املعلمومة �سهل ومفهوم وميكن تطبيقه لرفع م�ستوى اأداء الفرد واملهنة.

وذلك لالرتقاء مب�ستوى االأداء يف اخلدمة التمري�سية املقدمة للفرد واملجتمع يف كل من امل�ست�سفى والرعاية ال�سحية االأولية، وكذلك 

املحافظة على حقوق و�سالمة املر�سى وتقدمي التثقيف ال�سحي للمري�ض خالل تواجده بامل�ست�سفى اأو عند مراجعة املراكز ال�سحية، 

ويرفع م�ستوى اخلدمة التمري�سية باملنطقة.

يحر�ض ق�سم التمري�ض �سواء بامل�ست�سفى اأوالرعاية ال�سحية االأولية على تدريب جميع اأفراد الهيئة التمري�سية لتطويرهم وجعلهم ذات 

كفاءة عالية لي�ستطيعوا العمل يف احلاالت الطارئة املختلفة يف امل�ست�سفى اأو الرعاية ال�سحية االأولية.

وكذلك تدريب وت�سجيع الكوادر الوطنية من اأفراد التمري�ض منهم خريجي اجلامعات معاهد التمري�ض بالكويت وم�ساركة االأفراد يف 

املوؤمترات واملحا�سرات يف املنا�سبات الوطنية والبيئية وا�ستقالل الفر�ض لتغيري نظرة املجتمع ملهنة التمري�ض وحيث نقوم بت�سجيع 

االأفراد املتميزين والذين لديهم قدرة قيادية واإدارية واإعطائهم امل�سئولية الإدارة بع�ض االأق�سام من الناحية العلمية واالإدارية لتاأهليهم 

وتر�سيحهم حل�سور الدورات القيادية يف اإدراة التمري�ض.

اإن احلديث يف جمال مهنة التمري�ض ومن منطلق هذه املهنة دائماً ت�سعى لالرتقاء بها والعمل على اإبرازها بال�سورة امل�سرفة ولكن 

يجب اأن ال يكون هناك تهاون اأو ق�سور من االأاأفراد خالل تاأديتهم للعمل وحر�سهم ال�سديد على القيام بالعمل على اأكمل وجه ح�سب 

النظم وقوانني العمل

ولكن نرى يف الوقت احلايل كثري من االإجازات املر�سية والغيابات وكذلك عدم االلتزام باأوقات الدوام الر�سمي مما يوؤثر على �سري 

العمل وم�ساكل وق�سور يف الرعاية ال�سحية االأولية مما يعر�ض باقي االأفراد يف الهيئة التمري�سية للم�ساكل مع اأهايل املر�سى

وكما يوجد هناك بع�ض اأفراد الهيئة التمري�سية من اجلن�سية العربية يف امل�ست�سفى والرعاية ال�سحية االأولية مقارنة باجلن�سيات غري 

العربية وذلك ل�سهولة التعامل مع املر�سى كبار ال�سن.

ولكن هناك البع�ض من االأفراد يعمل بكل جد وم�سئولية مما يعطي ال�سعور االإيجابي لدى العمل وامل�سئولية مل�ساندتهم لتح�سني االأداء 

التمري�سي لديهم باإعطائهم م�سوؤوليات اأكرب وخلق تناف�ض �سريف بني االأفراد.

وقد تعودت منطقة اجلهراء ال�سحية يف كل �سنة بعمل احتفال كبري بني االأفراد املتميزين وكذلك االأق�سام يف جو ت�سوده املحبة واالألفة 

وذلك ت�سجيعاً ولتخفيف �سغوط العمل.

اإن طاقم التمري�ض الطبي يف منطقة اجلهراء ال�سحية ال يتوان عن تقدمي اأف�سل اخلدمات الأهايل املنطقة ومواكبة لكل ما هو جديد 

من ا�سرتاتيجية يف العمل يتبعها االأفراد للو�سول لهدف يخدم م�سلحة اجلميع.

باأفراد التمري�ض على جميع امل�ستويات ال�سحية بالبالد من االأولويات لديهم من توفري فر�ض  وال نن�سى دور امل�سئولني واالهتمام 

الدرا�سات العليا يف جمال التمري�ض �سواء داخل الكويت اأو خارجها وكذلك م�ساندة جمعية التمري�ض الأنها �سوت االأفراد للمطالبة 

بكل حقوقهم

واإقرار كادر التمري�ض وكذلك اإقرار العمل يف الفرتة امل�سائية لزيادة دخل املمر�سة واملمر�ض ولت�سجيع الكوادر الوطنية للعمل مبجال 

التمري�ض واالرتقاء مب�ستوى املهنة لتواكب الدول التي ت�سعى دائماً للعمل والتو�سل لكل ما هو جديد  يف جمال التمري�ض من حيث 

اجلودة ليكون فخر واعتزاز على جميع امل�ستويات ال�سحية بالبالد

ويف اخلتام اأتقدم بال�سكر مل�سئوليني على الثقة وم�ساندتي يف عملي وال�سكر لرئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة جمعية التمري�ض للجهود 

التي يبذلونها لالأفراد لال�ستماع اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم واجلهود املبذولة لرفع �ساأن التمري�ض داخل الكويت و خارجها ويف املحافل 

الدولية.
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